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3.-  APROBACIÓN  INICIAL  DA  ORDENANZA  REGULADORA  DA 
CREACIÓN  E  FUNCIONAMENTO  DO  REXISTRO  ELECTRÓNICO 
MUNICIPAL.

Incorpórase á sesión o Sr. Alejandro Souto González.

Polo Sr. Alcalde explícase o contido da proposta da Alcaldía que textualmente di:

“Visto o informe de Secretaría Intervención de data 30 de marzo de 2010.

Propoño que polo pleno da Corporación  adopte o seguinte acordo:

1º. Aprobar  inicialmente  a  ORDENANZA  REGULADORA  DA  CREACIÓN  E 
FUNCIONAMENTO  DO REXISTRO ELECTRÓNICO MUNICIPAL co  seguinte 
texto:

“ARTÍCULO 1. Obxecto.
El obxecto da presente Ordenanza é a creación e regulación do Rexistro 

Electrónico, do Concello de Xermade, de conformidade co establecido nos art. 24.3 
e  25  da  Lei  11/2007,  de  22  de  xuño,  de  Acceso  electrónico  dos  Cidadáns  os  
Servicios Públicos.

ARTÍCULO 2. Natureza e Eficacia do Rexistro Electrónico
O Rexistro Electrónico ten carácter auxiliar respecto ó Rexistro Xeneral do 

concello. 
A  presentación  de  solicitudes,  escritos  e/ou  comunicacións  no  Rexistro  

Electrónico terá os mesmos efectos ca presentación efectuada no Rexistro físico do  
órgano administrativo ó que se dirixan.

ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación.
A presente Ordenanza Municipal aplicarase a todos os órganos e unidades 

administrativas  das  distintas  Áreas  e  Distritos  do  Concello  de   Xermade  e  
Entidades de dereito público dependentes do mesmo.

ARTÍCULO 4. Responsable do Rexistro Electrónico
O órgano ou unidade responsable da xestión do rexistro electrónico será  

Alcaldía.

ARTÍCULO 5. Acceso ó Rexistro Electrónico.
O acceso ó Rexistro Electrónico se realizará a través da Sede Electrónica  

do  Concello  de  Xermade  ubicada  na  seguinte  dirección  URL:  
www.concelloxermade.sedeelectronica.es

ARTÍCULO 6. Identificación dos cidadáns
De conformidade col art. 13.2 da lei 11/2007, de 22 de xuño, de Acceso 

Electrónico  dos  cidadáns  ós  Servicios  Públicos,  os  cidadáns  interesados  en 
realizar  a  presentación  de  solicitudes  no  rexistro  electrónico  poderán  utilizar  
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algún dos sistemas de identificación electrónica:
a) En todo caso, o DNI electrónico
b) Sistemas  de  firma  electrónica  avanzada,  incluíndo  os  baseados  en 
certificado electrónico recoñecido, admitidos por este Concello.
c) Outros  sistemas  de  identificación  electrónica,  como  a  utilización  de  
claves  concertadas  nun  rexistro  previo  como  usuario,  a  aportación  de 
información  coñecida  por  ambas  partes  ou  outros  sistemas  non 
criptográficos, nos termos e condicións que en cada caso se determinen.
Os  certificados  admitidos,  así  como  as  súas  características,  e  outros  

sistemas de identificación electrónica e os termos e condicións en que en cada caso  
se admitan, se farán públicos na sede electrónica do concello.

ARTÍCULO 7. Presentación de Solicitudes, Escritos e Comunicacións.
O Rexistro Electrónico estará habilitado unicamente para a presentación 

de solicitudes, escritos e comunicacións respecto dos trámites e procedementos que 
se  relacionen  na  sede  electrónica.  Os  demais  escritos  carecerán  de  efectos  
xurídicos  e  non  se  terán  por  presentados,  comunicándose  ó  interesado  dita  
circunstancia,  por  si  considera  conveniente  utilizar  calquera  das  formas  de 
presentación de escritos ante o concello que prevé o art. 38.4 de la Lei 30/1992, de 
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo  
Común.

—  Os  rexistros  electrónicos  permitirán  a  presentación  de  solicitudes,  
escritos e comunicacións todos os días do año durante as vinte e catro horas.

—  O Rexistro  Electrónico   rexirase  pola  data  e  hora  oficial  da  Sede  
Electrónica.

ARTÍCULO 8. Copia de Solicitudes, Escritos e Comunicacións.
O  Rexistro  Electrónico  emitirá  automaticamente  un  recibo  consistente  

nunha copia autenticada da solicitude, escrito ou comunicación incluíndo a hora e  
data de presentación  e o número de entrada de rexistro.

ARTÍCULO 9. Rexeitamento de Solicitudes, Escritos e Comunicacións.
A  Administración  Municipal  poderá  rexeitar  aqueles  documentos 

electrónicos que se presenten nas seguintes circunstancias:
a) Que conteñan código malicioso ou un dispositivo susceptible de afectar á 
integridade ou á seguridade do sistema. 
b)  No  caso  de  utilización  de  documentos  normalizados,  cando  non  se 
cumprimenten  os  campos  requiridos  como  obrigatorios  ou  cando  teña 
incongruencias ou omisións que impidan  o seu tratamento.
Nestes casos, se informará de elo ó remitente do documento, con indicación  
dos motivos do rexeitamento así como, cando elo fose posible, dos medios  
de  subsanación  de  tales  deficiencias.  Cando  o  interesado o  solicite,  se 
remitirá  xustificación  do  intento  de  presentación,  que  incluirá  as  
circunstancias do rexeitamento.

ARTÍCULO 10. Cómputo de Prazos
O Rexistro Electrónico do  Concello de Xermade rexerase, a efectos de  
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cómputo  de  prazos,  vinculantes  tanto  para  os  interesados  como  para  as 
Administracións  Públicas,  pola data e  a  hora oficial  da Sede Electrónica,  que 
contará cas medidas de seguridade necesarias para garantir a súa integridade e  
figurar visible.

O Rexistro Electrónico estará a disposición dos seus usuarios as vinte e 
catro horas  do día,  todos  os  días  do ano,  excepto as  interrupcións  que sexan 
necesarias por razóns técnicas.

Ós efectos de cómputo de prazo fixado en días hábiles ou naturais, e no que  
se refire a cumprimento de prazos polos interesados, haberá que estar ó seguinte:

— A entrada de solicitudes, escritos e/ou comunicacións recibidas en días  
inhábiles  se  entenderán  efectuadas  na  primeira  hora  do  primeiro  día  hábil  
seguinte. 

— Non se dará saída, a través do Rexistro Electrónico, a ningún escrito ou  
comunicación en día inhábil.

—  Se  consideran  días  inhábiles, a  efectos  do  Rexistro  Electrónico  da 
Administración Municipal, os establecidos como días festivos no calendario oficial  
de festas laborais do Estado, da Comunidade Autónoma e de festas locais deste  
Municipio. A estes efectos, se poderá consultar o calendario publicado na Sede 
Electrónica.

O  inicio  do  cómputo  dos  prazos  que  haxan  de  cumprir  os  órganos  
administrativos e entidades de dereito público virá determinado pola data e hora  
de presentación no propio rexistro ou, no caso previsto no apartado 2.b do art. 24  
da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos Cidadáns ós Servicios  
Públicos, pola data e hora de entrada no rexistro do destinatario. En todo caso, a 
data  efectiva  de  inicio  do  cómputo  de  prazos  deberá  ser  comunicada  a  quen  
presentou o escrito, solicitude ou comunicación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.
Habilitase  ó  Alcalde   para  adoptar  acordos  de  desenvolvemento  das 

medidas técnicas e administrativas necesarias para a posta en marcha e posterior  
funcionamento do Rexistro, co obxecto de adaptar as previsións de esta Ordenanza 
ás innovacións tecnolóxicas.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
A  Ordenanza  se  dicta  ó  amparo  da  potestade  de  autoorganización  

municipal recoñecida no art. 4 de la Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réxime  
Local, da potestade de despregue regulamentario i en virtude do que dispón o art.  
38  e  45.1  da  Lei  30/1992,  de  26  de  novembro,  de  Réxime  Xurídico  das  
Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común, i en concreto o  
art. 24.3 e 25 da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de Acceso electrónico dos Cidadáns 
ós Servicios Públicos.

Ó mesmo tempo ca creación do Rexistro Electrónico  e a normalización do  
seu uso, o Concello de Xermade, de conformidade co disposto no art. 70 bis.3 da 
Lei 7/1985, se impulsa a utilización interactiva das tecnoloxías da información e a 
comunicación  como  medio  para  facilitar  a  participación  e  comunicación  cos 
cidadáns  e  para  a  presentación  de  documentos  e  a  realización  de  trámites  
administrativos.
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En  especial,  se  terá  que  actuar  de  conformidade  co  art.  18.4  da  
Constitución; a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos  
de Carácter Persoal; a Lei 11/2007, de 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos  
Cidadáns ós  Servicios Públicos; a  Lei  59/2003,  de 19 de decembro,  de Firma  
Electrónica así como ó resto de normativa aplicable en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
A presente Ordenanza, cuxa redacción definitiva foi aprobada polo Pleno 

do  Concello  de  Xermade  en  sesión  celebrada  en  data  _______________,  se 
publicará no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e non entrará en vigor ata que  
se publique completamente o seu texto e transcorra o prazo previsto no art. 65.2 da  
Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, permanecendo  
en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.”

2º. Publicar o presente acordo no BOP e no taboleiro de anuncios do Concello por 
prazo  de  30  días  nos  que  se  poderán  presentar  reclamacións.  No  caso  de 
presentarse  a  Corporación  resolverá  sobre  as  mesmas  adoptando  o  acordo  
definitivo. De non presentarse reclamación entenderase aprobado definitivamente 
o  acordo  provisional,  debendo  publicarse  o  texto  íntegro  da  modificación  no  
BOP.”

Concedida a palabra ós voceiros dos grupos políticos D. Roberto García Pernas, 
polo PSdeG-PSOE pregunta si se poderá presentar polo rexistro electrónico todo 
tipo  de  documentación.  O  Sr.  Alclade  resposta  que  haberá  que  poñelo  en 
funcionamento a poucos.
D. Manuel A. Cabaleiro Pellón, polo BNG amosa a súa conformidade ca proposta 
presentada.

Sometido o asunto a votación, por unanimidade de membros presentes que supón 
maioría absoluta do número legal de membros da Corporación apróbase o seguinte 
acordo:

1º. Aprobar inicialmente a ORDENANZA REGULADORA DA CREACIÓN 
E FUNCIONAMENTO  DO REXISTRO ELECTRÓNICO MUNICIPAL co 
seguinte texto:

“ARTÍCULO 1. Obxecto.
El obxecto da presente Ordenanza é a creación e regulación do Rexistro 

Electrónico, do Concello de Xermade, de conformidade co establecido nos art. 
24.3 e 25 da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de Acceso electrónico dos Cidadáns os 
Servicios Públicos.

ARTÍCULO 2. Natureza e Eficacia do Rexistro Electrónico
O  Rexistro  Electrónico  ten  carácter  auxiliar  respecto  ó  Rexistro 

Xeneral do concello. 
A presentación de solicitudes, escritos e/ou comunicacións no Rexistro 

Electrónico terá os mesmos efectos ca presentación efectuada no Rexistro físico 
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do órgano administrativo ó que se dirixan.

ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación.
A  presente  Ordenanza  Municipal  aplicarase  a  todos  os  órganos  e 

unidades  administrativas  das  distintas  Áreas  e  Distritos  do  Concello  de 
Xermade e Entidades de dereito público dependentes do mesmo.

ARTÍCULO 4. Responsable do Rexistro Electrónico
O órgano ou unidade responsable da xestión do rexistro electrónico será 

Alcaldía.

ARTÍCULO 5. Acceso ó Rexistro Electrónico.
O  acceso  ó  Rexistro  Electrónico  se  realizará  a  través  da  Sede 

Electrónica  do  Concello  de  Xermade  ubicada  na  seguinte  dirección  URL: 
www.concelloxermade.sedeelectronica.es

ARTÍCULO 6. Identificación dos cidadáns
De conformidade col art. 13.2 da lei 11/2007, de 22 de xuño, de Acceso 

Electrónico  dos  cidadáns  ós  Servicios  Públicos,  os  cidadáns  interesados  en 
realizar a presentación de solicitudes no rexistro electrónico poderán utilizar 
algún dos sistemas de identificación electrónica:

d) En todo caso, o DNI electrónico
e) Sistemas de firma electrónica avanzada,  incluíndo os baseados en 
certificado electrónico recoñecido, admitidos por este Concello.
f) Outros sistemas de identificación electrónica, como a utilización de 
claves concertadas nun rexistro previo como usuario, a aportación de 
información  coñecida  por  ambas  partes  ou  outros  sistemas  non 
criptográficos, nos termos e condicións que en cada caso se determinen.
Os  certificados  admitidos,  así  como as  súas  características,  e  outros 

sistemas de identificación electrónica e os termos e condicións en que en cada 
caso se admitan, se farán públicos na sede electrónica do concello.

ARTÍCULO 7. Presentación de Solicitudes, Escritos e Comunicacións.
O  Rexistro  Electrónico  estará  habilitado  unicamente  para  a 

presentación de solicitudes, escritos e comunicacións respecto dos trámites e 
procedementos  que  se  relacionen  na  sede  electrónica.  Os  demais  escritos 
carecerán de efectos xurídicos e non se terán por presentados, comunicándose 
ó interesado dita circunstancia, por si considera conveniente utilizar calquera 
das formas de presentación de escritos ante o concello que prevé o art. 38.4 de 
la  Lei  30/1992,  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do 
Procedemento Administrativo Común.

— Os rexistros electrónicos permitirán a presentación de solicitudes, 
escritos e comunicacións todos os días do año durante as vintecatro horas.

— O Rexistro Electrónico  rexirase pola data e hora oficial da Sede 
Electrónica.

ARTÍCULO 8. Copia de Solicitudes, Escritos e Comunicacións.
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O Rexistro Electrónico emitirá automaticamente un recibo consistente 
nunha copia autenticada da solicitude,  escrito ou comunicación incluíndo a 
hora e data de presentación  e o número de entrada de rexistro.

ARTÍCULO 9. Rexeitamento de Solicitudes, Escritos e Comunicacións.
A  Administración  Municipal  poderá  rexeitar  aqueles  documentos 

electrónicos que se presenten nas seguintes circunstancias:
a)  Que  conteñan  código  malicioso  ou  un  dispositivo  susceptible  de 
afectar á integridade ou á seguridade do sistema. 
b) No caso de utilización de documentos normalizados, cando non se 
cumprimenten os campos requiridos como obrigatorios ou cando teña 
incongruencias ou omisións que impidan  o seu tratamento.
Nestes  casos,  se  informará  de  elo  ó  remitente  do  documento,  con 

indicación dos motivos do rexeitamento así como, cando elo fose posible, dos 
medios de subsanación de tales deficiencias. Cando o interesado o solicite, se 
remitirá  xustificación  do  intento  de  presentación,  que  incluirá  as 
circunstancias do rexeitamento.

ARTÍCULO 10. Cómputo de Prazos
O Rexistro Electrónico do  Concello de Xermade rexerase, a efectos de 

cómputo  de  prazos,  vinculantes  tanto  para  os  interesados  como  para  as 
Administracións Públicas, pola data e a hora oficial da Sede Electrónica, que 
contará cas medidas de seguridade necesarias para garantir a súa integridade 
e figurar visible.

O  Rexistro  Electrónico  estará  a  disposición  dos  seus  usuarios  as 
vintecatro horas do día, todos os días do ano, excepto as interrupcións que 
sexan necesarias por razóns técnicas.

Ós efectos de cómputo de prazo fixado en días hábiles ou naturais, i no 
que se refire a cumprimento de prazos polos interesados, haberá que estar ó 
seguinte:

— A entrada de solicitudes, escritos e/ou comunicacións recibidas en 
días inhábiles se entenderán efectuadas na primeira hora do primeiro día hábil 
seguinte. 

— Non se dará saída, a través do Rexistro Electrónico, a ningún escrito 
ou comunicación en día inhábil.

— Se consideran días inhábiles, a efectos do Rexistro Electrónico da 
Administración Municipal,  os  establecidos como días  festivos no calendario 
oficial  de festas laborais do Estado,  da Comunidade Autónoma e de festas 
locais  deste  Municipio.  A  estes  efectos,  se  poderá  consultar  o  calendario 
publicado na Sede Electrónica.

O inicio  do  cómputo  dos  prazos  que  haxan de  cumprir  os  órganos 
administrativos e entidades de dereito público virá determinado pola data e 
hora de presentación no propio rexistro ou, no caso previsto no apartado 2.b 
do art. 24 da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos Cidadáns 
ós Servicios Públicos, pola data e hora de entrada no rexistro do destinatario. 
En  todo  caso,  a  data  efectiva  de  inicio  do  cómputo  de  prazos  deberá  ser 
comunicada a quen presentou o escrito, solicitude ou comunicación. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.
Se habilita ó Alcalde  para adoptar acordos de desenvolvemento das 

medidas  técnicas  e  administrativas  necesarias  para  a  posta  en  marcha  e 
posterior funcionamento do Rexistro, co obxecto de adaptar as previsións de 
esta Ordenanza ás innovacións tecnolóxicas.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
A  Ordenanza  se  dicta  ó  amparo  da  potestade  de  autoorganización 

municipal recoñecida no art. 4 de la Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Réxime Local, da potestade de despregue regulamentario i en virtude do que 
dispón o art. 38 e 45.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico 
das  Administracións  Públicas  e  Procedemento  Administrativo  Común,  i  en 
concreto o art. 24.3 e 25 da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de Acceso electrónico 
dos Cidadáns ós Servicios Públicos.

Ó mesmo tempo ca creación do Rexistro Electrónico  e a normalización 
do seu uso, o Concello de Xermade, de conformidade co disposto no art. 70 
bis.3  da Lei  7/1985,  se  impulsa a  utilización interactiva das  tecnoloxías  da 
información e  a  comunicación como medio  para facilitar  a participación e 
comunicación  cos  cidadáns  e  para  a  presentación  de  documentos  e  a 
realización de trámites administrativos.

En  especial,  se  terá  que  actuar  de  conformidade  co  art.  18.4  da 
Constitución; a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de 
Datos de Carácter Persoal; a Lei 11/2007, de 22 de xuño, de Acceso Electrónico 
dos  Cidadáns  ós  Servicios  Públicos;  a  Lei  59/2003,  de  19 de  decembro,  de 
Firma Electrónica así como ó resto de normativa aplicable en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
A presente  Ordenanza,  cuxa  redacción  definitiva  foi  aprobada  polo 

Pleno do Concello de Xermade en sesión celebrada en data _______________, 
se publicará no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e non entrará en vigor ata 
que se publique completamente o seu texto e transcorra o prazo previsto no 
art. 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, 
permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.”

2º. Publicar o presente acordo no BOP e no taboleiro de anuncios do Concello 
por prazo de 30 días nos que se poderán presentar reclamacións. No caso de 
presentarse  a Corporación resolverá sobre  as  mesmas adoptando o acordo 
definitivo.  De  non  presentarse  reclamación  entenderase  aprobado 
definitivamente o acordo provisional, debendo publicarse o texto íntegro da 
modificación no BOP.”
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